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STANOVY SOMATOPEDICKÉ SPOLE ČNOSTI  O. S. 
Článek I. 
Postavení a cíl, územní působnost, sídlo 
1. Somatopedická společnost, o.s. (dále jen  

Společnost) je občanské sdružení (odborná 
zájmová organizace). Sdružuje odborné 
pracovníky, rodiče a další zájemce z oblasti 
komplexní rehabilitační péče o osoby s 
tělesným postižením a zdravotním 
znevýhodněním. Cílem Společnosti je rozvoj a 
zkvalitňování komplexní rehabilitační péče, 
zvyšování odborné úrovně a prohlubování 
vzájemné spolupráce členů společnosti a 
dalších pracovníků, kteří se na této péči 
podílejí. 

2. Společnost působí na území České republiky. 
3. Sídlem Společnosti je Základní škola při FTN, 

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 

Článek II. 
Hlavní obsah činnosti a úkoly Společnosti 
Obsah činnosti Společnosti je zaměřen na oblast 
vzdělávací, informační, koncepční, analytickou, 
metodickou, poradenskou a konzultační. 
1. Aktivně pomáhá v oblasti integrace zejména 

osob s tělesným postižením a zdravotním 
znevýhodněním.           

2. Rozšiřuje aktuální poznatky a informace 
zejména z oblasti péče o osoby s tělesným 
postižením a zdravotním znevýhodněním:  

     - pořádá kurzy pro pedagogické pracovníky a   
další odborné pracovníky,  

      - pořádá přednášky, semináře, konference a jiné 
společné odborné akce s domácí i zahraniční 
účastí, 

  -    podílí se na publikační činnosti,  
  -  využívá webové stránky a internet, případně 

media k osvětové činnosti a k rozšiřování  
       informací. 
3. Navazuje a rozvíjí odborné styky, spolupracuje 

s orgány státní správy, s nestátními 
neziskovými organizacemi, s vysokými 
školami a s dalšími institucemi a odbornými 
pracovníky v ČR i v zahraničí.  

4. Připravuje a realizuje projekty a granty s cílem 
podpořit péči o osoby s tělesným postižením a 
zdravotním znevýhodněním. 

5. Napomáhá řešit odborné záležitosti svých 
členů. 

6. Podporuje a případně organizuje studijní cesty 
a pobyty členů Společnosti v ČR i v zahraničí. 

Článek III. 
Členství  
Členem Společnosti se může stát občan ČR starší 
15 let z řad odborných pracovníků, rodičů a dalších 
zájemců. Členství vzniká podáním přihlášky a 
zaplacením členského příspěvku na běžný 
kalendářní rok. Dokladem o členství je průkaz, ve 

kterém je potvrzováno zaplacení členských 
příspěvků. 
Čestné členy z řad vynikajících nebo zasloužilých 
odborníků jmenuje výbor Společnosti po schválení 
valným shromážděním 
Členství  zaniká oznámením člena o vystoupení ze 
Společnosti, vyškrtnutím člena, který opakovaně 
neplní členské povinnosti, vyloučením člena ze 
závažných důvodů, úmrtím člena, zánikem 
Společnosti. O vyškrtnutí člena rozhoduje výbor 
Společnosti, o vyloučení valné shromáždění na 
doporučení výboru Společnosti.  

Článek IV.  
Práva a povinnosti členů 
Každý člen má právo volit orgány Společnosti a být 
do těchto orgánů volen, má právo být informován o 
aktuálních akcích Společnosti a účastnit se jich, má 
právo požádat o konzultaci, případně i o  pomoc při 
řešení odborných a profesních záležitostí. 
Je povinen dodržovat stanovy Společnosti, podílet 
se, dle svých možností, na plnění úkolů Společnosti 
a je povinen včas a pravidelně platit výborem 
Společnosti stanovený členský příspěvek. 

Článek V. 
Orgány Společnosti 
Řádnými orgány Společnosti jsou: valné 
shromáždění, výbor, předsednictvo, revizní komise, 
odborné sekce. 

Článek VI. 
Valné shromáždění 
Valné shromáždění je nejvyšším orgánem 
Společnosti. Je svoláváno zpravidla jednou za dva 
roky,  projednává a schvaluje: 
1. zprávu o činnosti Společnosti za uplynulé 

období, 
2. účetní uzávěrku a zprávu revizní komise za 

uplynulé období, 
3. plán činnosti na následující období připravený 

výborem Společnosti, 
4. volbu výboru a revizní komise Společnosti 

(volební období je čtyřleté), 
5. stanovy a jejich změny, 
6. další návrhy a potřebná usnesení (návrhy 

výboru na jmenování čestných členů, návrhy 
na vyloučení členů, atd.). 

Valné shromáždění je svoláváno výborem 
Společnosti. Je schopno se usnášet, je-li přítomna 
nejméně 1/3 členů. Není-li přítomen potřebný počet 
členů v určenou hodinu, koná se valné shromáždění 
o hodinu později a je schopno se usnášet při 
jakémkoliv počtu přítomných členů. Za přijatý je 
považován návrh, pro který hlasovala nadpoloviční 
většina přítomných členů, při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. Valné shromáždění řídí 
předseda Společnosti, případně jiný člen výboru, 
který byl výborem pověřen. Mimořádné valné 
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shromáždění může být svoláno na základě 
rozhodnutí výboru. 

Článek VII. 
Výbor Společnosti 
Výbor je výkonným orgánem, vypracovává plán, 
zajišťuje činnost a plní úkoly Společnosti 
v obdobích mezi zasedáním valného shromáždění, 
podle jeho usnesení. Výbor Společnosti se skládá 
z předsedy, místopředsedy, vedoucích sekcí, 
pokladníka a dalších členů. Funkční období výboru 
je čtyřleté.Zasedání výboru svolává předseda podle 
potřeby, nejméně však 3 x do roka. Předseda řídí 
zasedání výboru. Svoláním i řízením zasedání 
výboru může předseda pověřit místopředsedu nebo 
jiného člena výboru.Výbor je schopen se usnášet, 
je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
Výbor rozhoduje hlasováním, při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy, případně hlas člena, který 
je pověřen ho zastupovat. 

Článek VIII. 
Předsednictvo Společnosti 
Organizační záležitosti Společnosti a průběžnou 
agendu v období mezi zasedáním výboru vyřizuje 
předsednictvo, tvořené: 
1. předsedou (v době jeho nepřítomnosti 
zastoupeným místopředsedou či jiným pověřeným 
členem výboru Společnosti); 
2. trvale pověřeným členem výboru Společnosti; 
3. pokladníkem.  
Předsednictvo Společnosti podává zprávu výboru o 
své činnosti při každém jeho zasedání. V závažných 
případech a při rozhodování o mimořádných 
záležitostech svolává předsednictvo (popř. jen 
předseda) mimořádné zasedání výboru Společnosti. 

Článek IX. 
Revizní komise 
Revizní komise je tříčlenná (předseda revizní 
komise + 2 členové). Revizní komise je povinna 
provádět kontrolu všech činností Společnosti, 
zejména kontrolu  jejího hospodaření a to nejméně 
1x ročně, na základě kontroly zpracovává roční 
kontrolní zprávu. Předseda revizní komise je 
oprávněn se účastnit zasedání výboru.Revizní 
komise předkládá valnému shromáždění roční 
zprávy o výsledcích své činnosti při jeho zasedání.  

Článek X. 
Odborné sekce 
V rámci Společnosti jsou zřízeny následující 
odborné sekce s celostátní působností, které  
sdružují členy Společnosti podle místa jejich 
pracovní působnosti: 
� Sekce škol a školských zařízení pro děti a žáky 

s tělesným postižením; 
� Sekce škol a školských zařízení pro děti a žáky 

se zdravotním znevýhodněním v léčebnách a 
ozdravovnách 

� Sekce škol a školských zařízeních pro děti a 
žáky se zdravotním znevýhodněním  v 
nemocnicích 

Činnost sekcí řídí výbor Společnosti. Vedoucí sekcí 
jsou současně členy výboru Společnosti. Každý 
člen Společnosti může mít členství  v jedné či více 
odborných sekcích. Odborné sekce pracují dle 
vlastního plánu činností, schváleného výborem 
Společnosti. Odborné sekce nemají vlastní 
rozpočet, prostředky na plánovanou činnost jim 
přiděluje výbor Společnosti. 

Článek XI. 
Majetek a hospodaření společnosti 
Majetek společnosti je jejím vlastnictvím a je 
tvořen z dotací, darů, příspěvků státních i 
samosprávných orgánů, příspěvků od fyzických i 
právnických osob dle obecně platných předpisů. 
Dalšími příjmy jsou členské příspěvky, výnosy, 
příp. jiné zákonné zdroje.Hospodaření společnosti 
se řídí obecně platnými předpisy pro organizaci 
tohoto typu. Účetní agenda je vedena podle obecně 
platných předpisů. Veškeré peněžní a majetkové 
transakce musí být schváleny výborem a podepsány 
předsedou popř. další společnost zastupující 
osobou.  

Článek XII. 
Zastupování společnosti 
Společnost zastupuje v plném rozsahu předseda. 
V jeho nepřítomnosti, nemoci či v jiném 
odůvodněném případě předseda pověří 
zastupováním Společnosti člena výboru. Předseda o 
veškeré své činnosti informuje výbor. 

Článek XIII. 
Informace členům  společnosti 
Usnesení výboru, konání valného shromáždění a 
veškeré aktivity plánované orgány Společnosti se 
členům sdělují ve formě: 
- ústních sdělení na konferencích, seminářích a 

zasedání valného shromáždění, 
- publikovaných zpráv ve sbornících Společnosti 

i oznámení v odborných časopisech, 
- zpráv prostřednictvím internetu na předem 

ohlášených webových stránkách, 
- dopisů a zpráv předaných elektronickou i 

běžnou poštou. 

Článek XIV. 
Zánik Společnosti 
Společnost zaniká rozhodnutím státního orgánu, 
který je k tomu oprávněn. Společnost může 
zaniknout, jestliže o tom rozhodne nadpoloviční 
většina individuálních členů na řádném nebo 
mimořádném valném shromáždění. V případě 
zániku společnosti určí výbor Společnosti termín a 
způsob vypořádání majetku, závazků a pohledávek, 
a to v souladu s obecně platnými předpisy. 
 
Tyto stanovy byly přijaty a schváleny valným 
shromážděním Somatopedické společnosti 
v Praze dne 24. 11.2006. 
 
Podpis statutárního zástupce:

 


